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Vroče poletje je za nami in to je pravi čas, da nadaljujemo z vožnjo ob slovenskih rekah. Lani 
je prišla na vrsto Soča, podali smo se na njen izvir v osrčje Julijskih Alp, v zasanjano dolino 
Trento in se zapeljali navzdol do Trnovega ob Soči. Letos bomo prav tam nadaljevali naše 
popotovanje ob smaragdni lepotici vse do Plav. Če nas bo množica izjemnih zanimivosti 
zadržala dlje časa, pa bomo z vožnjo prekinili že prej in jo nadaljevali prihodnje leto. Predvsem 
na prvem delu je reka še mladostno radoživa, polna brzic in tolmunov, ozkih skalnih korit, nad 
katerimi se bočijo strmi skalni bregovi, kasneje pa postane prisilno umirjena z jezovi akumulacij 
hidroelektrarn. Z vožnjo bomo pričeli na desnem bregu reke, skozi slikovite predele, mimo 
izjemnih mojstrovin narave in stvaritev človeških rok, žal tudi ostankov velike morije Soške 
fronte med 1. Svetovno vojno, ki se je končala oktobra 1917 s slovito bitko pri Kobaridu, kjer 
bomo prešli na levi breg do Kanala. Nato pa spet na desni breg in mimo mogočne cementarne 
v Anhovem do Plav, kjer se bo druga etapa vožnje ob Soči zaključila. Reka Soča, »bistra hči 
planin«, kot jo je poimenoval pesnik Simon Gregorčič, ki ji je napisal čudovit hvalospev v pesmi 
Soči, ki velja za mojstrovino poezije, nas bo spremljala preko celega dne. Trasa izleta ni 
zahtevna, večinoma se spušča ali poteka po ravnem, saj vendar reka ne teče navzgor, tistih 
dolgih in strmih vzponov tokrat ne bo, s kakšno krajšo rampo bomo opravili mimogrede. 
Uporabili bomo v glavnem gozdne in lokalne asfaltne poti z malo prometa, pa tudi nekaj 
kolovozov. Časa bo dovolj za umirjeno vožnjo in opazovanje narave in ostale zanimivosti ob 
poti.  

Zbrali se bomo na parkirišču pred vhodom v stadion Bonifika v nedeljo 23. septembra ob 7. 

uri. Z vozili se bomo odpeljali po avtocesti do Nove Gorice, kjer se bomo prvič srečali z reko 
Sočo, nato pa po ovinkasti cesti po dolini navzgor vse do kampa v Trnovem, kjer bo start 
našega kolesarskega potepanja. Zapeljali se bomo v vas, nato pa kratek čas po asfaltu 
regionalne ceste do stare Napoleonove poti, ki se odcepi levo navzdol proti reki in nas bo 
pripeljala do slovitega mostu pod Kobaridom. Prečkali bomo most in se po lokalni asfaltni cesti 
zapeljali do Kamnega. Tu bomo zavili na prijeten, senčen kolovoz do Voglarjev, kjer bo v 
kampu postanek za malico. Nato pa ob reki do sotočja s Tolminko in po lepi kolesarski poti ob 
robu akumulacije do Mosta na Soči, kjer nas bo pričakal krajši vzpon na polico nad reko do 
Gorenjega Loga, kjer se asfalt konča. Po slikovitem kolovozu s kratkim spustom in vzponom 
se bomo odpeljali v Avče in po lokalni cesti v Kanal, kjer bo čas za kosilo. Nato pa spet na 
desni breg reke po lokalni cesti vse do Plav, kjer bomo drugo etapo zaključili. Pred nami bo le 
še vožnja po jutranji poti nazaj v Koper.  
 
Udeleženci vozijo na lastno odgovornost, organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe 
ali nastalo škodo!!! 
Dolžina poti je približno 45 km. 
Ne pozabite na čelado, anorak in rezervno zračnico 
Izlet ni zahteven, poteka po asfaltu in makadamu. 
Vodja izleta je Aldo Zubin (040 453-819). 
 

 V Kopru, 17.09.2018                                                               Kolesarski odsek OPD 
 
Kizlet8-18Soča2.doc 


